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De novo, o Cine Teatro Universitário Ouro Verde
A UEL entrega o Ouro Verde em solenidade no dia 30, às 19 horas, com as presenças do governador

Beto Richa, autoridades paranaenses e convidados

Após reforma e restauro, o palco do Teatro voltará a receber espetáculos dos festivais mais significativos do cenário
cultural brasileiro, o Festival Internacional de Londrina (FILO) e o Festival Internacional de Música de Londrina (FIML)

MIRIAN PERES DA CRUZ

Londrina tem de volta o símbolo mais
representativo da cultura da cidade.

A Universidade Estadual de Londrina
(UEL) e o Governo Estadual reinauguram
na próxima sexta-feira (30), às 19 horas,
o Cine Teatro Universitário Ouro Verde.
Com apresentação da Orquestra Sinfôni-
ca da UEL (OSUEL) e outras atrações
artísticas, a cerimônia oficial de
reinauguração contará com as presenças
do governador Beto Richa, autoridades
paranaenses e convidados.

A programação da solenidade de
reinauguração prevê descerramento de
placa inaugural, homenagens, apresen-
tação cultural, exibição de vídeo – ator
Luiz Cláudio Castelo Branco interpreta
crônica do jornalista e escritor Nilson
Monteiro – além do grupo vocal Entre
Nós, com apresentação da música Pé
Vermelho, e a encenação de grupo da
Funcart de trecho da peça Bodas de
Café, de autoria de Nitis Jacon.

A OSUEL vai executar peça com-
posta exclusivamente para a
reinauguração do Teatro Ouro Verde.
A produção e direção da programação
artística da solenidade de reinauguração
são de Paulo Braz. As comemorações
da entrega oficial do Teatro serão es-
tendidas com uma série de apresenta-
ções culturais ao longo das próximas
semanas, sob coordenação da Casa de
Cultura. Elas serão abertas à comuni-
dade de Londrina e região.

Atingido por um incêndio há cinco
anos ( domingo de 12 de fevereiro de
2012), a reconstrução do Ouro Verde
custou R$ 17,5 milhões, com recursos
repassados pelo governo estadual. Proje-
tado pelo renomado arquiteto João Batis-
ta Vilanova Artigas, o prédio foi inaugu-
rado em dezembro de 1952, como Cine
Ouro Verde. Adquirido pela UEL em
1978, passou a chamar Cine Teatro Uni-
versitário. E no ano 2000, foi tombado
pelo Patrimônio Histórico do Paraná.

Após reforma e restauro, o palco do
Teatro volta a receber espetáculos dos fes-
tivais mais significativos do cenário cultu-
ral brasileiro, o Festival Internacional de
Londrina (FILO) e o Festival Internacional
de Música de Londrina (FIML). De acordo
com a diretora da Casa de Cultura, profes-
sora Cleusa dos Santos Cacione, a
reinauguração do Ouro Verde é um aconte-
cimento esperado pela população de Lon-
drina. Ela considera maravilhosa a relação
de afetividade que a população tem com o
Teatro, por isso Londrina merece reaver um
bem que pertence à cidade.

“É possível perceber o seu significado
para os londrinenses. A noção de

pertencimento da comunidade em rela-
ção ao Ouro Verde é muito grande”,
constatou a diretora. Cleusa Cacione in-
forma ainda que a população de Londrina
terá à disposição uma programação artís-
tica estendida para marcar a
reinauguração. Segundo ela, as apresen-
tações culturais também servirão para
que as pessoas possam conhecer o novo
prédio.

“A reinauguração do Cine Teatro Uni-
versitário será celebrada em grande estilo,
com uma programação minuciosamente
planejada e cuidadosamente preparada, de
forma alusiva e à altura da história e do
papel que o Ouro Verde possui”, declarou
a reitora da UEL Berenice Quinzani Jordão.
A reitora reforça que o Ouro Verde é um
patrimônio histórico e cultural, do qual a
Universidade é responsável pela adminis-
tração desde 1978. Ela acrescentou que
este espaço cultural, e palco para todas as
artes, reflete a identidade da população de
Londrina e região.

“É um orgulho ver concluído um ma-
ravilhoso trabalho de reconstrução, res-
tauro e modernização, que se deu sob a
coordenação e supervisão da UEL, e só
foi possível graças ao envolvimento de
empresas, entidades e profissionais da
cidade, além da pronta decisão política e
aporte financeiro do Governo do Esta-
do”, completou a reitora.

Berenice Jordão destacou ainda a

importância de devolver ao palco do
novo Ouro Verde os Festivais de Tea-
tro e Música. “Os festivais deste ano já
serão realizados em novo ambiente,
tecnologicamente avançado e histori-
camente valorizado. Com isso, estamos
felizes e satisfeitos, porque o esforço
que fizemos devolve a visibilidade aos
reconhecidos festivais. O fato é que as
artes voltam a ocupar o seu devido
lugar em Londrina”.

Reconstrução - A estrutura original
do prédio foi mantida. Os projetos se-
guiram rigorosamente as recomenda-
ções técnicas da Coordenação do
Patrimônio Cultural e Histórico do
Paraná e do Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Todo o sistema de acústico foi insta-
lado conforme normas técnicas, obede-
cendo o projeto arquitetônico original.
De fato, prédio foi totalmente recupera-
do, o que também incluiu o restauro da
fachada, com o tradicional letreiro cons-
tituído pelas folhas e fruto do café nas
cores verde e vermelha, além das conhe-
cidas pastilhas verdes que ornamentam
as colunas externas do Teatro.

Embora toda originalidade tenha sido
mantida, a reconstrução do Teatro Ouro
Verde ganhou recursos tecnológicos e
cênicos sofisticados. O objetivo foi aten-
der as necessidades técnicas e cênicas
de espetáculos, apresentações musicais

e performances que futuramente serão
apresentadas no espaço.

Só o novo palco mede 258 metros
quadrados, e a coxia 45 m². Em função do
aumento do tamanho do palco, o número
de poltronas foi reduzido. Ao todo são
726 poltronas, seis destinadas para pes-
soas obesas, além de outros seis espaços
para cadeirantes. A iluminação também
ganhou tecnologia avançada, com mesa
de iluminação, refletores em Led, esca-
das de luz e gerador de energia com
acionamento automático. Também foram
instalados em todos os ambientes moder-
nos sistemas de climatização e de trata-
mento acústico.

O elevador de carga suporta até 750
quilos, localizado nos fundos do pré-
dio. Vale ressaltar que toda edificação
recebeu tratamento antichamas (pare-
des, tetos, pisos, cortinas, poltronas, e
revestimentos), conforme normas téc-
nicas para a prevenção de incêndio,
com projetos aprovados pelo Corpo de
Bombeiros de Londrina.

Programação estendida – O novo
Ouro Verde vai receber após a
reinauguração uma programação artística
composta por artistas londrinenses. Con-
forme informa a comissão organizadora
da Casa de Cultura, grupos de Londrina
farão espetáculos gratuitos, sendo que os
convites deverão ser retirados pelo popu-
lação no próprio Ouro Verde.


